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ขณะท�ำงานที่มีต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงานบริ การส่ วนหน้าเมื่อให้บริ การ
ลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจัยเหตุของการแสดงความรู ้สึกขณะท�ำงานประกอบด้วย กฎการ
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ในการช่ วยลดแรงปะทะระหว่างความสัมพันธ์ ของความไม่ สอดคล้องในการแสดง
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Abstract
This paper aims to present the model regarding the effect of emotional labor
towards frontline employee emotional exhaustion when serving foreign customers
model. The antecedents of emotional labor consist of display rules, job autonomy
and the consequence is emotional exhaustion. Moreover, this article also exhibits
the moderating role of cultural competence. The cultural competence is illustrated
in exacerbating the relationship between emotive dissonance and emotional exhaustion
whereas cultural competence intensifies the linkage between emotive effort
and emotional exhaustion.
Keywords: Cultural Competence, Emotional Labor, Frontline Employee, Foreign
Customer

บทน�ำ

แนวคิดเรื่ องการแสดงความรู ้สึกขณะท�ำงาน (Emotional labor) ในงานบริ การ
มีความส�ำคัญอย่างมาก เนื่ องจากพนักงานบริ การส่ วนหน้า (frontline employee) คือ
คนทีต่ อ้ งติดต่อหรื อให้บริ การกับลูกค้าโดยตรง ทั้งแบบเผชิญหน้า (face to face) หรื อทางอ้อม
ทีไ่ ม่ได้พบหน้าลูกค้า เช่น การให้บริ การทางโทรศัพท์ แต่ท้งั สองรูปแบบเป็ นการปฏิสมั พันธ์
กันระหว่างพนักงานและลูกค้า นอกจากนี้พนักงานยังต้องตอบสนองต่อปฏิกิริยาทุกรู ปแบบ
ของลูกค้าในช่วงเวลาอันจ�ำกัด อีกทั้งต้องท�ำหน้าที่เป็ นเสมือนตราสิ นค้า (Brand) ของ
องค์การ การให้บริ การของพนักงานขณะปฏิบตั ิงานเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้ ดังนั้นจึงเป็ น
เรื่ องยากส�ำหรั บลูกค้าในการประเมิ นคุ ณภาพการให้บริ การของพนักงาน ธุ รกิ จด้าน
การบริ การส่วนใหญ่จึงรับพนักงานที่มีความสามารถในการให้บริ การลูกค้าหรื อดูแลเอาใจใส่
ลูกค้าได้อย่างแท้จริ ง แต่ในขณะเดียวกันองค์การมักจะมีกฎข้อบังคับให้พนักงานบริ การ
ปฏิบตั ิในขณะที่ให้บริ การลูกค้า เช่น ต้องมีความสุภาพ และยิม้ ต่อหน้าลูกค้าเสมอ ถึงแม้วา่
ในเวลานั้นพนักงานอาจจะรู ้สึกไม่พงึ พอใจกับสิ่ งใดก็ตาม การแสดงความรู ้สึกขณะท�ำงาน
(Emotional labor) เช่นนี้ เกิดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอในงานบริ การ ซึ่ งถือว่าเป็ นสมรรถนะ
อย่างหนึ่งในการท�ำงานของพนักงานบริ การส่ วนหน้า ในขณะปฏิบตั ิงานพนักงานบริ การ
ส่ ว นหน้า บางคนก็เ ลื อ กที่ จ ะใช้ก ลยุท ธ์ ใ นการแสดงความรู ้ สึ ก ด้ว ยการเสแสร้ ง หรื อ
2

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)

ใส่ หน้ากาก เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่ งผลของการแสดงออกเช่นนี้ จะช่วยบรรลุ
เป้ าหมาย 2 ประการ คือ 1) ท�ำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และ 2) สามารถตอบสนอง
ต่อกฎที่องค์การได้กำ� หนดให้พนักงานต้องแสดงด้วย แต่พนักงานบางคนก็เลือกที่จะ
ใช้วิธีการปรั บความรู ้ สึกภายในของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น
(Ashforth & Humphrey, 1993, pp.89-90) อย่างไรก็ตามไม่วา่ พนักงานจะใช้การแสดง
ความรู ้สึกแบบใดก็ตามท้ายที่สุดจะส่ งผลโดยตรงกับสุ ขภาวะทางจิตของพนักงาน เช่น
ความอ่อนล้าทางอารมณ์ ความเครี ยด ความตั้งใจที่จะลาออก ซึ่ งท้ายที่สุดผลลัพธ์เหล่านี้
กระทบกับสมรรถนะขององค์การอย่างแท้จริ ง
ในบริ บทของการให้บริ การลูกค้าชาวต่างชาติน้ นั มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการ
มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูใ้ ห้บริ การและลูกค้า เนื่องจากค่านิยมและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน
Ringberg et al., (2007, pp.194-195) กล่าวว่าโดยปกติแล้วตัวลูกค้าเองก็จะมีรูปแบบ
ค่านิยมและวัฒนธรรมของตนเองในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน รวมถึงการปฏิสมั พันธ์กบั
คนอืน่ ๆ ในสังคม การประกอบอาชีพ และการติดต่อสัมพันธ์กนั เป็ นการส่วนตัว ในขณะเดียวกัน
พนักงานผูใ้ ห้บริ การก็จะรับรู ้ในค่านิ ยม ธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ และวัฒนธรรมของตนเอง
ดังนั้นเมื่อมีการปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างลูกค้าและพนักงานที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม
อาจจะก่อให้เกิดปั ญหาขึ้นได้ ในบทความนี้วฒั นธรรมประจ�ำชาติถือว่ามีความส�ำคัญมาก
เนื่องจากวิถีการด�ำเนินชีวติ ของวัฒนธรรมแบบกลุม่ (Collectivism) ซึ่งคนไทยและประเทศ
แถบเอเชีย เช่น จีน อินเดีย ถือว่าอยูใ่ นมิติทางวัฒนธรรมกลุ่มดังกล่าว ซึ่งมักเน้นเรื่ องของ
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีปฏิสมั พันธ์กนั ในบริ บทของงานบริ การการแสดงอารมณ์ความรูส้ ึก
ขณะปฏิบตั งิ านของพนักงานบริ การของชาวตะวันออก (เอเชีย) ก็จะแตกต่างจากชาวตะวันตก
(Patterson & Smith, 2003, pp. 109-110) นอกจากนี้ Zeithaml and Bitner (1996) กล่าวเสริ มว่า
ลูกค้าชาวตะวันตกจะมีมุมมองเรื่ องการให้บริ การลูกค้าที่ดีแตกต่างจากมุมมองของลูกค้า
ชาวตะวันออก ตัวอย่างเช่น ผูบ้ ริ โภคชาวญี่ปุ่นจะมองว่าการทักทายพูดคุยของพนักงาน
บริ การอย่างเป็ นกันเองในประเทศแถบตะวันตกเป็ นการไม่ให้เกียรติและไม่แสดงความเคารพ
ต่อลูกค้า ดังนั้นการแสดงสีหน้าหรื ออารมณ์ตา่ งๆในขณะให้บริ การลูกค้าทีม่ าจากหลากหลาย
วัฒนธรรมซึ่ งมีค่านิ ยม บรรทัดฐานแตกต่างจากพนักงานบริ การนั้นย่อมมีความซับซ้อน
กว่าการให้บริ การแก่ลกู ค้าที่อยูใ่ นวัฒนธรรมเดียวกับผูใ้ ห้บริ การ
จากวรรณกรรมที่ผา่ นมาพบว่า การแสดงความรู ้สึกขณะท�ำงานจะส่ งผลกระทบ
โดยตรงต่อพนักงานที่ให้บริ การในเรื่ องของสุ ขภาวะทางกายและจิต เช่น ความอ่อนล้า
ทางอารมณ์ ความพึงพอใจในการท�ำงานต�่ำ ความรู ้สึกหดหู่ ความเครี ยดในการท�ำงาน
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(Johanson & Woods, 2008, pp. 310-316; Shania et al., 2014, p.154) และท้ายที่สุดท�ำให้
พนักงานอาจขาดงานบ่อย และอยากที่จะลาออกจากงานนั้นเลย เนื่ องจากว่าการแสดง
ความรู ้สึกขณะท�ำงาน (Emotional Labor) เป็ นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่และงานวิจยั เชิ ง
วิชาการด้านอุตสาหกรรมการบริ การที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว ยังไม่เป็ นที่แพร่ หลาย
มากนัก (Kim, 2008, p.151) อี กทั้ง จากการศึ กษาในอดี ต ที่ ผ่า นมายังไม่ มีห ลัก ฐาน
เชิ ง ประจัก ษ์ว่า สมรรถนะทางวัฒ นธรรมเป็ นตัว แปรก�ำ กับ ของการแสดงความรู ้ สึ ก
ขณะท�ำงานและความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงานบริ การส่วนหน้าเมื่อให้บริ การลูกค้า
ชาวต่างชาติ ดังนั้นบทความนี้จึงเติมเต็มช่องว่างของงานวิชาการด้วยการน�ำเสนอแบบจ�ำลองนี้
โดยมุ่งหวังจะทดสอบกับพนักงานบริ การในอุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ยวที่มี
ประสบการณ์ในการให้บริ การลูกค้าที่เป็ นชาวต่างชาติ ทั้งนี้เพือ่ เป็ นประโยชน์ทางวิชาการ
ส�ำหรับผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อไป
โครงสร้างของบทความเชิงหลักการนี้ประกอบด้วยบทน�ำ การทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องซึ่งอธิบาย แนวคิดและความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ของผลการวิจยั ที่ผา่ นมา
และน�ำไปสู่การตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีหวั ข้อย่อยดังนี้ การแสดงความรูส้ ึกขณะท�ำงาน กฎการแสดง
ความรู ้สึกของงานบริ การและการแสดงความรู ้สึกขณะท�ำงาน ความมีอิสระในการท�ำงาน
และการแสดงความรู ้สึกขณะท�ำงาน การแสดงความรู ้สึกขณะท�ำงานและความอ่อนล้า
ทางอารมณ์ และบทบาทของตัวแปรก�ำกับที่ชื่อว่าสมรรถนะทางวัฒนธรรม ต่อจากนั้น
จะเป็ นแบบจ�ำลองมโนทัศน์ และท้ายทีส่ ุดเป็ นการสรุ ปข้อเสนอแนะและโอกาสในการท�ำวิจยั
ต่อไป

การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง

การแสดงความรู้สึกขณะท�ำงาน (Emotional labor)
การแสดงความรู ้ สึกขณะท�ำงาน หมายถึ ง การแสดงความรู ้ สึกที่ เหมาะสม
ขณะปฏิบตั ิงาน (Ashforth & Humphrey, 1993, p.90) Hochschild (1979, pp.551-575)
ได้เสนอแนวคิดเรื่ องการแสดงความรู ้ สึกขณะท�ำงาน (Emotional labor)เป็ นคนแรก
โดยมี แ นวคิ ด ว่ า ในงานบริ ก ารผูใ้ ห้ บ ริ ก ารควรแสดงอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ที่ เ หมาะสม
ในขณะปฏิบตั ิงาน หรื อการแสดงอารมณ์ความรู ้สึกของพนักงานจะต้องสอดคล้องกับ
กฎขององค์การ นัยก็คือผูใ้ ห้บริ การได้รับการคาดหวังว่าจะต้องรู ้สึกและแสดงอารมณ์
บางอย่างออกมาโดย Hochschild (1983, pp. 328-334) ได้แบ่งมิติของการแสดงความรู ้สึก
ขณะท�ำงานตามฐานคิดของการบริ การออกเป็ น 3 มิติ ได้แก่ 1) การแสร้งแสดงความรู ้สึก
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(Surface acting) ในขณะปฏิบตั งิ านหรื อให้บริ การลูกค้า ซึ่งหมายความว่า ผูใ้ ห้บริ การอาจจะ
แสดงความรู ้สึกตามกฎเกณฑ์ของงานบริ การซึ่ งไม่ใช่ความรู ้สึกอย่างแท้จริ งของตนเอง
โดยแสดงออกอย่างระมัดระวังผ่านภาษาพูดและภาษากาย เช่น การแสดงออกทางสี หน้า
น�้ำเสี ยง ท่าทาง และ 2) การปรับความรู ้สึกภายในให้สอดคล้องกับการแสดงออกภายนอก
(Deep acting) ซึ่ งหมายถึง ผูใ้ ห้บริ การพยายามท�ำอารมณ์ความรู ้สึกให้เป็ นปกติ หรื อ
พยายามกดจิตใต้สำ� นึ กให้แสดงความรู ้สึกที่ตนเองอยากจะแสดงออกมา ดังตัวอย่างเช่น
พนักงานในห้างสรรพสิ นค้าพยายามระงับอารมณ์โกรธและความไม่พอใจที่มีต่อลูกค้า
ด้วยการบอกตนเองว่า ไม่เป็ นไร ปล่อยให้ลูกค้าโวยวายไป อย่าเอามาเป็ นอารมณ์ทำ� ตัว
เป็ นปกติ 3) การแสดงออกจากอารมณ์ที่แท้จริ ง (Genuine acting) ซึ่งหมายถึงการที่พนักงาน
แสดงออกด้วยอารมณ์และความรู ้สึกที่แท้จริ งซึ่ งสอดคล้องกับกฎการแสดงความรู ้สึก
ขององค์การ ซึ่งทั้งสองมิตแิ รกได้ถกู น�ำไปศึกษาในบริ บทของการให้บริ การอย่างแพร่ หลาย
มากที่สุด ต่อมาในการศึกษาเรื่ องการแสดงความรู ้สึกขณะท�ำงาน นักวิชาการหลายๆ ท่าน
ก็มีขอ้ โต้เถียงในประเด็นเรื่ องมิติของการแสดงความรู ้สึกและการใช้การแสดงความรู ้สึก
ขณะท�ำงานของสถานการณ์หรื อบริ บทบทที่แตกต่างกัน (Ashforth & Humphrey, 1993,
pp.88-115; Morris & Fieldman, 1996, pp.986-1010; Brotheridge & Grandey, 2002, pp.17-39)
Kruml and Geddes (2000, pp.8-49) ได้พฒั นาแบบวัดการแสดงความรู ้ สึก
ขณะท�ำงาน (Emotional labor) ขึ้นมาใหม่โดยอิงจากฐานคิดของ Hochschild โดยแบบวัดนี้
ได้นำ� ไปศึกษากับพนักงานที่ทำ� งานด้านการบริ การในหลากหลายอาชีพ เช่น พนักงานเสิ ร์ฟ
เจ้าหน้าที่ตำ� รวจ นายหน้าซื้ อขายหุ ้น ครู ในระดับประถมและมัธยม พนักงานโรงแรม
เป็ นต้น ซึ่งผลของการศึกษาการแสดงความรู ้สึกขณะท�ำงาน (Emotional labor) ได้จำ� แนก
ตัวแปรนี้ออกเป็ น 2 มิติ ดังนี้
1) ความไม่สอดคล้องในการแสดงความรู ้สึก (Emotive dissonance) คือ ระดับของ
การแสดงความรู ้สึกของพนักงานให้เข้ากับอารมณ์ที่แท้จริ งของตนเอง หรื ออีกนัยหนึ่งก็คอื
ความแตกต่างระหว่างความรู ้สึกที่แท้จริ งและความรู ้สึกที่เสแสร้งนัน่ เอง ในมิติน้ ีเป็ นการ
รวมการแสดงความรู ้สึกตามแนวคิดของ Hochschild (1983, p.334) ที่เรี ยกว่า Surface acting
และ Genuine acting เข้าด้วยกันแต่อยูก่ นั คนละขั้วคือซ้ายสุ ด และขวาสุ ด (Chu et al., 2006,
pp.1182-1183; Brotheridge and Lee, 2003, pp.367-375) ตัวอย่างของความไม่สอดคล้อง
ในการแสดงความรู ้สึก ได้แก่ พนักงานยิ้มบนใบหน้าเมื่อต้องต้อนรับแขกที่เข้ามาพัก
ถึงแม้วา่ ก่อนหน้านี้พนักงานคนนี้เพิง่ จะโดนหัวหน้างานต�ำหนิและรู ้สึกไม่พอใจอย่างมาก
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2) ความพยายามในการแสดงความรู ้ สึก (Emotive effort) คือความพยายาม
ของพนักงานที่จะแสดงความรู ้สึกของตนเองอย่างถูกกาลเทศะ ซึ่ งแนวคิดนี้ ตรงกับการ
แสดงความรู ้สึกแบบที่เรี ยกว่า Deep acting (Chu et al., 2006, pp.1182-1183; Brotheridge
and Lee, 2003, pp.367-375) ตัว อย่างเช่ น พนักงานบริ ก ารส่ วนหน้า ของโรงแรม
แสดงความรู ้สึกเสี ยใจออกมาจากใจเมื่ อแขกชาวต่างชาติ มาบอกว่าลูกชายของตนเอง
ประสบอุบตั ิเหตุศีรษะแตก
บทความนี้ เลือกใช้นิยามเชิ งปฏิ บตั ิ การ (Operational definition) การแสดง
ความรู ้สึกขณะท�ำงานของ Kruml and Geddes (2000, pp.19-22) คือ ความไม่สอดคล้อง
กันในการแสดงความรู ้สึก (Emotive dissonance) และความพยายามในการแสดงความรู ้สึก
(Emotive effort) เนื่ องจากว่าการก�ำหนดค�ำนิ ยามและแบบวัดมีความเหมาะสมในงาน
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริ การ และถูกน�ำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงาน
ในอุตสาหกรรมบริ การมาแล้ว ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ความไม่สอดคล้องกันในการแสดง
ความรู ้สึกสามารถใช้วดั การแสดงความรู ้สึกแบบ surface acting และ genuine acting ได้
นอกจากนี้ ความพยายามในการแสดงความรู ้สึกสอดคล้องกับการแสดงความรู ้สึกแบบ
deep acting (Kruml & Geddes, 2000, pp.8-49; Chu et al., 2006, pp.1182-1183)

กฎการแสดงความรู้ สึ ก ของงานบริ ก าร (Display Rules) และการแสดง
ความรู้ สึกขณะท�ำงาน (Emotional labor)

กฎการแสดงความรู ้สึก หมายถึง มาตรฐาน บรรทัดฐาน ที่บอกว่าบุคคลควรแสดง
ความรู ส้ ึกทีเ่ หมาะสมในขณะการท�ำงานอย่างไร (Ekman, 1973, pp.169-222) จากความหมาย
ของกฎการแสดงความรู ้สึกจะส่ งผลให้พนักงานมีความจ�ำเป็ นที่จะต้องควบคุมการแสดง
ความรู ้สึกของตนเอง ในงานบริ การต่างๆ กฎการแสดงความรู ้สึกขององค์การมีความมุง่ หวัง
ว่าพนัก งานควรจะต้อ งแสดงความรู ้ สึ ก เชิ ง บวกและควรยับ ยั้ง ความรู ้ สึ ก เชิ ง ลบไว้
(Brotheridge & Grandey, 2002, pp. 18-20) นักวิชาการหลายๆ คนได้วดั กฎการแสดงความรู ้สึก
เพียงมิติเดียว ในขณะที่นกั วิชาการอีกจ�ำนวนหนึ่งได้แบ่งกฎการแสดงความรู ้สึกเป็ น 2 มิติ
คือ 1) กฎการแสดงความรู ้สึกเชิงบวก หมายถึงการรับรู ้บรรทัดฐานในการแสดงความรู ้สึก
ที่เป็ นบวก และ 2) กฎการแสดงความรู ้สึกเชิงลบ หมายถึงการรับรู ้บรรทัดฐานในการระงับ
ยับยั้งความรู ้สึกที่เป็ นลบ
จากการศึกษาในอดีตที่ผา่ นมา Brotheridge & Grandey, (2002, pp.17-39) พบว่า
กฎการแสดงความรู ้สึกทั้งสองมิติ คือ กฎการแสดงความรู ้สึกเชิงบวก และกฎการแสดง
6

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)

ความรูส้ ึกเชิงลบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการแสดงความรูส้ ึกด้วยการปรับความรูส้ ึกภายใน
(Deep acting) และการแสร้งแสดงความรู ้สึก (Surface acting) ซึ่ งผลการศึกษานี้ขดั แย้ง
กับงานวิจยั ของ Diefendorff et al., (2005, pp.339-357) ที่ศึกษาถึงปั จจัยเหตุในการแสดง
ความรู ้สึกขณะปฏิบตั ิงานของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่เคยท�ำงานด้านการบริ การ เช่น
พนักงานขาย พนักงานบริ การ พนักงานต้อนรับในโรงพยาบาล พบว่ากฎการแสดงความรู ้สึก
เชิ งบวกมี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการแสดงความรู ้ สึกด้วยการปรับความรู ้สึกภายใน
(Deep acting) แต่ไม่สมั พันธ์กบั การแสร้งแสดงความรู ้สึก (Surface acting) และในขณะที่
กฎการแสดงความรู ้ สึ ก เชิ ง ลบมี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ การแสร้ ง แสดงความรู ้ สึก
(Surface acting) แต่ไม่สมั พันธ์กบั การแสดงความรูส้ ึกด้วยการปรับความรูส้ ึกภายใน (Deep acting)
นอกจากนี้ Kim (2008, pp.421-434) ได้ศกึ ษาปัจจัยเหตุและผลลัพธ์ของการแสดงความรู ้สึก
ขณะท�ำงานของพนักงานโรงแรมจ�ำนวน 197 คนพบว่าความถี่ในการแสดงความรู ้สึก
(Frequency) ความหลากหลายในการแสดงความรู ้สึก (Variety) และกฎการแสดงความรู ้สึก
ทีเ่ ป็ นบวก (Positive display rules) เป็ นปัจจัยเหตุของการปรับความรู ส้ ึกภายใน (Deep acting)
ในขณะที่กฎการแสดงความรู ้สึกที่เป็ นลบ (Negative display rules) เป็ นปั จจัยเหตุของ
การแสร้งการแสดงความรู ้สึก (Surface acting) จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผา่ นมาข้างต้น
บทความนี้จึงตั้งสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 1a: กฎการแสดงความรู ้ สึ ก เชิ ง บวกมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวก
กับความไม่สอดคล้องในการแสดงความรู ้สึก
สมมติฐานที่ 1b: กฎการแสดงความรู ้ สึ ก เชิ ง ลบมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวก
กับความไม่สอดคล้องในการแสดงความรู ้สึก
สมมติฐานที่ 1c: กฎการแสดงความรู ้ สึ ก เชิ ง บวกมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวก
กับความพยายามในการแสดงความรู ้สึก
สมมติฐานที่ 1d: กฎการแสดงความรู ้ สึ ก เชิ ง ลบมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวก
กับความพยายามในการแสดงความรู ้สึก

ความมีอิสระในการท�ำงาน (Job autonomy) และการแสดงความรู้ สึกขณะ
ท�ำงาน (Emotional labor)

ความมีอสิ ระในการท�ำงาน หมายถึง ขอบเขตทีพ่ นักงานมีอสิ ระและเสรี ภาพส�ำหรับ
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของตนเอง (Hackman and Oldman, 1975, p.162) นักวิชาการกล่าวว่า
งานบริ การทีม่ ขี อ้ ก�ำหนดต่างๆให้พนักงานปฏิบตั ติ ามจะเป็ นอันตรายต่อพนักงานทีไ่ ม่สามารถ
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จะควบคุมการท�ำงานและพฤติกรรมของตนเองได้ (Karasek & Theorell, 1990) แต่ใน
งานบริ การที่ตอ้ งแสดงความรู ้สึกขณะท�ำงาน ความมีอิสระในการท�ำงานของพนักงาน
จะช่วยให้ความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงานลดลง (Wharton, 1993, pp.220-223;
Kim et al., 2008, pp.152-160) ในการศึกษาของ Morris & Feldman (1996, pp.986-1010)
พบว่าพนักงานที่มีอิสระในการท�ำงานต�่ำมัก จะรู ้สึกไม่สอดคล้องในการแสดงความรู ้สึก
ของตนเองและมี แนวโน้มที่ จะแสร้ งแสดงความรู ้ สึกเสแสร้ งออกมาในขณะท�ำงาน
(Surface acting) แต่ในขณะที่พนักงานผูซ้ ่ ึ งมีประสบการณ์และมีอิสระในการท�ำงาน
ของตนเองสูง จะมีความสอดคล้องในการแสดงความรูส้ ึกและมีแนวโน้มทีจ่ ะแสดงความรูส้ ึก
ของตนเองอย่างเป็ นธรรมชาติ (Deep acting)
ดังนั้นในงานวิจยั นี้คาดว่าความมีอสิ ระในการท�ำงานของพนักงานบริ การส่วนหน้า
จะช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อความไม่สอดคล้องในการแสดงความรูส้ ึก (Emotive dissonance)
และในทางตรงกันข้ามความมีอสิ ระในการท�ำงานของพนักงานจะช่วยส่งเสริ มความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อความพยายามในการแสดงความรู ้สึก (Emotive effort) ดังนั้นจึงตั้งสมมติฐาน
ดังนี้
สมมติฐานที่ 2a: ความมี อิ ส ระในการท�ำ งานมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง ลบต่ อ
ความไม่สอดคล้องในการแสดงความรู ้สึก
สมมติฐานที่ 2b: ความมี อิ ส ระในการท�ำ งานมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ
ความพยายามในการแสดงความรู ้สึก

การแสดงความรู้ สึ ก ขณะท� ำ งาน (Emotional labor) และความอ่ อ นล้ า
ทางอารมณ์ (Emotional exhaustion)

ความอ่อนล้าทางอารมณ์ หมายถึง ความรูส้ ึกของการท�ำงานมากเกินไปและพลังงาน
ทั้งทางด้านร่ างกายและอารมณ์ความรูส้ ึกถูกใช้จนหมดสิ้นไป (Maslach & Jackson, 1981, p.99)
ความอ่อนล้าทางอารมณ์เป็ นมิติหนึ่ งของความเหนื่ อยล้าในการท�ำงาน (Burnout) ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย ความอ่อนล้าทางอารมณ์ (Emotional exhaustion) การลดความเป็ นบุคคล
(Depersonalization) และการลดความส�ำเร็จส่วนบุคคล (Reduced occupation accomplishment)
ความอ่อนล้าทางอารมณ์มีความส�ำคัญต่องานบริ การอย่างมาก เนื่ องจาก 1) เป็ นตัวชี้วดั
คุณภาพชีวติ ในการท�ำงาน (Gaines & Jermier, 1983, p.586) ซึ่งช่วยในการประเมินผลกระทบ
ความเครี ย ดในการท�ำ งาน 2) ความอ่ อ นล้า ทางอารมณ์ ม ัก จะเกิ ด ขึ้ น กับ งานที่ เ น้น
การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูค้ น (Singh et al., 1994, pp.558-570) เช่น งานบริ การ เป็ นต้น
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าธุรกิจบริ การส่ วนมากมักจะมีแนวทางส�ำหรับ
พนักงานปฏิบตั ิตามในการให้บริ การเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและรักษา
ลูกค้าไว้ เช่น ให้พนักงานแสดงสี หน้ายิม้ แย้ม หรื อยินดีที่จะให้บริ การ ทั้งๆ ที่ภายในจิตใจ
ของพนักงานมี ความรู ้ สึกไม่พึงพอใจ เป็ นต้น การแสดงความรู ้ สึกในลักษณะอย่างนี้
ขณะปฏิบตั ิงาน ท�ำให้พลังงานที่มีอยูใ่ นตัวของพนักงานหมดไป หรื อเรี ยกว่าความอ่อนล้า
ซึ่งเป็ นปั ญหาส�ำคัญของงานบริ การอย่างมาก (Wright & Cropanzano, 1998, pp.486-493)
งานวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่าลักษณะของงานที่ทำ� เช่น ภาระงานที่มากเกิน เงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์
ในการแสดงความรู ้สึก ความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ ความมีอิสระในการท�ำงาน และ
การได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างาน ส่ งผลกระทบกับความอ่อนล้าทางอารมณ์ของ
พนักงานทั้งสิ้ น (Chen & Kao, 2012, pp.868-874) Peng et al., (2010, pp.777-798) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงความรู ้ สึกขณะท�ำงานและความอ่อนล้าทางอารมณ์
โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานขายประกันจ�ำนวน 418 คนในแถบตะวันตกของประเทศจีน
พบว่าเมือ่ พนักงานให้บริ การด้วยความไม่สอดคล้องในการแสดงความรู ้สึก จะส่งผลให้เกิด
ความอ่อนล้าทางอารมณ์สูง ซึ่งสอดคล้องกับ Shin et al., (2015, pp.733-752) ขณะทีพ่ นักงาน
คนทีม่ คี วามพยายามในการแสดงความรู ส้ ึกขณะให้บริ การจะมีความอ่อนล้าทางอารมณ์นอ้ ย
นอกจากนี้ Chu et al., (2012, pp.1181-1191) ได้ศึกษาการแสดงความรู ้สึกขณะท�ำงานของ
พนักงานโรงแรมจ�ำนวน 285 คนจาก 17 โรงแรมซึ่งตั้งอยูแ่ นวชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก
ของสหรัฐอเมริ กา ผลการวิจยั ที่ได้มีความขัดแย้งกับการศึกษาของ Peng et al., (2010,
pp.777-798) กล่ า วคื อ ความพยายามในการแสดงความรู ้ สึ ก มี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ งลบ
กับความอ่อนล้าทางอารมณ์ แต่ในขณะที่ ความไม่สอดคล้องในการแสดงความรู ้ สึก
ไม่ ไ ด้มี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ ความอ่ อ นล้า ทางอารมณ์ ในบทความนี้ จึ ง เสนอ
ที่ จะทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงความรู ้ สึกขณะท�ำงานและความอ่อนล้า
ทางอารมณ์เพื่อดูวา่ ผลของการศึกษาในบริ บทของพนักงานบริ การคนไทยจะเป็ นอย่างไร
ดังนั้นจึงตั้งสมมติฐานว่า
สมมติฐานที่ 3a: ความไม่สอดคล้องในการแสดงความรู ้สึกส่ งผลกระทบเชิงลบ
ต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์
สมมติฐานที่ 3b: ความพยายามในการแสดงความรู ้ สึก ส่ งผลกระทบเชิ งลบ
ต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์
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บทบาทของตัวแปรก�ำกับ: สมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural competence)

แนวทางการศึกษาในงานนี้ เราจะศึกษาการแสดงความรู ้ สึกขณะท�ำงานของ
พนักงานบริ การส่วนหน้าทีใ่ ห้บริ การกับลูกค้าชาวต่างชาติน้ นั ซึ่งสิ่งทีป่ รากฏออกมาอย่างแน่ชดั
ในบริ บทนี้ ก็คือความแตกต่างทางค่านิ ยมบรรทัดฐาน และวัฒนธรรม พนักงานบริ การ
มักจะเผชิญกับสถานการณ์ทพี่ วกเขาไม่เข้าใจ หรื อขาดประสบการณ์ในการติดต่อปฏิสมั พันธ์
กับบุคคลอื่นๆ ที่มีวฒั นธรรม ภาษา หรื อการใช้ชีวติ แตกต่างจากพวกเขา แต่กม็ ีพนักงาน
บริ การจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีม่ คี วามสามารถในการทีจ่ ะปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าทีม่ คี วามหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพดังที่ Jones and Lockwood (1989) กล่าวว่า การปฏิสมั พันธ์
ในการบริ การระหว่างลูกค้าและผูใ้ ห้บริ การจะประสบความส�ำเร็ จได้จำ� เป็ นต้องขึ้นอยูก่ บั
ปั จจัยต่างๆ เช่น ตัวแปรทางด้านบุคลิกลักษณะ รวมไปถึงทัศนคติ แรงจูงใจ เป้ าหมาย
การรับรู ้ และที่สำ� คัญคือ ความสามารถในการปฏิสมั พันธ์ทางสังคมด้วย สมรรถนะทาง
วัฒนธรรม (Cultural competence) ซึ่งหมายถึง ความสอดคล้องกันทางพฤติกรรม ทัศนคติ
และวิธีการอย่างเป็ นระบบและท�ำให้สามารถท�ำงานในสถานการณ์ ที่ขา้ มวัฒนธรรม
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (Cross et al., 1989) ในการศึกษาเรื่ องสมรรถนะทางวัฒนธรรม
พบว่าส่ วนใหญ่จะศึกษาในบริ บทของการให้บริ การด้านสุ ขภาพ หรื อผูป้ ระกอบอาชี พ
บริ การสาธารณสุ ขเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ ง Chiu and Hong (2006, pp.489-505) ได้เสนอ
องค์ประกอบของกระบวนการของสมรรถนะทางวัฒนธรรมไว้ 3 ประการ ดังนี้
1. การตระหนักในวัฒนธรรม (Culture awareness) หมายถึง การเข้าใจและ
มีความรู ้สึกไวต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. ความรู ้ในวัฒนธรรม (Culture knowledge) หมายถึง มีความรู ้ในวัฒนธรรม
ต่างๆ และแนวทางปฏิบตั ิต่อวัฒนธรรมนั้นๆ
3. ทักษะทางวัฒนธรรม (Culture skills) มีทกั ษะในการสื่ อสาร ปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากความหมายของค�ำว่าสมรรถนะทางวัฒนธรรมทีก่ ล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
ตัวแปรสมรรถนะทางวัฒนธรรมมี ความหมายกว้างและสามารถจะน�ำไปศึ กษาได้ใน
หลายๆ บริ บท โดยเฉพาะในบริ บทของการจัดการข้ามวัฒนธรรมทีบ่ คุ คลซึ่งมีความแตกต่าง
ทางค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบตั ิตอ้ งมาท�ำงานร่ วมกัน ในปัจจุบนั นี้สมรรถนะทางวัฒนธรรม
ของพนัก งานในองค์การ ได้กลายมาเป็ นสิ น ทรั พย์ที่ส�ำ คัญ ส�ำ หรั บ การด�ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ข้ามวัฒนธรรมอย่างมาก แนวคิดสมรรถนะทางวัฒนธรรมก็มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ทางด้านการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ซึ่งในการศึกษานี้หมายถึง การปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่าง
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พนักงานบริ การส่ วนหน้าและลูกค้าที่เป็ นชาวต่างชาติ มิติของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ที่วา่ คือ ความสามารถในการเข้าใจความรู ้สึกของผูอ้ ่ืน (Empathy) และ ทักษะทางสังคม
(Social skills) คือ ทักษะในการสื่อสารหรื อปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ ซึ่งเป็ นคุณลักษณะทีเ่ หมาะสม
กับ พนั ก งานบริ การส่ ว นหน้ า และการให้ บ ริ การกับ ลู ก ค้า ชาวต่ า งชาติ ที่ มี ค่ า นิ ย ม
และวัฒนธรรมซึ่ งแตกต่างจากเรา จากการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่าพยาบาลที่มีประสบการณ์
และมีความสามารถทางวัฒนธรรมจะมีความมัน่ ใจในตนเองและมีแนวโน้มว่าสามารถ
ที่จะให้บริ การหรื อปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ ่ วยและเพือ่ นร่ วมงานที่มาจากหลายหลายวัฒนธรรม
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ (Lange et al., 2013, pp. 58-62) นอกจากนี้ Tam et al., (2014, pp.2159-2170)
ได้ศกึ ษาบทบาทของลักษณะและสมรรถนะทางวัฒนธรรมในบริ บทของการให้บริ การระหว่าง
วัฒนธรรม โดยศึกษาจากลูกค้าจ�ำนวน 236 ราย ผลการวิจยั พบว่าการรับรู ้เรื่ องระยะห่าง
ของวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของลูกค้า และสมรรถนะทางวัฒนธรรม
ข้ามชาติเป็ นตัวแปรก�ำกับของความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างของวัฒนธรรมกับความพึงพอใจ
ของลูกค้า นอกจากนี้งานวิจยั นี้ได้เสนอแนะว่าสมรรถนะทางวัฒนธรรมมีบทบาทส�ำคัญ
อย่างมากต่อการปฏิสมั พันธ์ในงานบริ การ
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสมรรถนะทางวัฒนธรรมของ
บุคคล หรื อในที่น้ ี หมายถึงของพนักงานบริ การส่ วนหน้า จะเป็ นตัวแปรที่สำ� คัญในการ
ที่จะช่วยให้สุขภาวะทางจิตของพนักงานบริ การดีข้ ึนเมื่อต้องแสดงอารมณ์หรื อความรู ้สึก
ขณะท�ำงานเป็ นประจ�ำทุกวัน ดังนั้นในการศึกษานี้คาดว่า เมื่อพนักงานบริ การส่ วนหน้า
มีความไม่สอดคล้องในการแสดงความรู ้สึกขณะทีใ่ ห้บริ การลูกค้าชาวต่างชาติ ความอ่อนล้า
ทางอารมณ์ของพวกเขาอาจจะมีแนวโน้มทีล่ ดลงได้ ถ้าหากพนักงานบริ การส่วนหน้าคนนั้น
มีสมรรถนะทางวัฒนธรรมสูง จึงตั้งสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 4 a : เมื่อพนักงานบริ การส่ วนหน้ามีสมรรถนะทางวัฒนธรรมสู ง
ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่สอดคล้องในการแสดงความรูส้ ึก
และความอ่อนล้าทางอารมณ์กจ็ ะลดลง
ในขณะทีพ่ นักงานบริ การส่วนหน้าคนทีม่ สี มรรถนะทางวัฒนธรรมสูง ความอ่อนล้า
ทางอารมณ์ที่มีนอ้ ยอยูแ่ ล้วอันเนื่องจากพนักงานใช้ความพยายามในการแสดงความรู ้สึก
ก็มแี นวโน้มที่จะลดลดไปได้อกี จึงสรุ ปสมมติฐานได้วา่
สมมติฐานที่ 4 b : เมือ่ พนักงานบริ การส่วนหน้ามีความสมรรถนะทางวัฒนธรรม
สูงความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามในการแสดงความรู ้สึก
และความอ่อนล้าทางอารมณ์กจ็ ะเข้มแข็งมากขึ้น
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จากการศึกษาแนวคิดและทบทวนวรรณกรรมข้างต้น บทความนี้ ขอน�ำเสนอแบบ
จ�ำลองผลกระทบของการแสดงความรู ้ สึกขณะท�ำงานที่มีต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์
ของพนักงานบริ การส่ วนหน้าเมื่อให้บริ การลูกค้าชาวต่างชาติดงั แผนภาพที่ 1 ข้างล่างนี้

ภาพที่ 1 ปัจจัยเหตุ ผลลัพธ์ในการแสดงความรูส้ ึกขณะท�ำงานของพนักงานบริ การส่วนหน้า
และสมรรถนะทางวัฒนธรรมในฐานะตัวแปรก�ำกับ

สรุป ข้ อเสนอแนะและโอกาสในการท�ำวิจยั ต่ อไป

บทความวิชาการนี้ ได้นำ� เสนอแบบจ�ำลองผลกระทบของการแสดงความรู ้สึก
ขณะท�ำงานที่มีต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงานบริ การส่ วนหน้าเมื่อให้บริ การ
ลู ก ค้า ชาวต่ า งชาติ ซึ่ งปั จ จัย เหตุ ข องการแสดงความรู ้ สึ ก ขณะท�ำ งานประกอบด้ว ย
กฎการแสดงความรู ้สึก การมีอิสระในการท�ำงาน ส่ วนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือความอ่อนล้า
ทางอารมณ์ นอกจากนี้บทความนี้ยงั เสนอถึงบทบาทของตัวแปรก�ำกับที่ชื่อว่า “สมรรถนะ
ทางวัฒนธรรม” ในการช่วยลดแรงปะทะระหว่างความสัมพันธ์ของความไม่สอดคล้อง
ในการแสดงความรู ้สึก กับความอ่อนล้าทางอารมณ์ และคาดเดาว่าตัวแปรก�ำกับนี้จะท�ำให้
ความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามในการแสดงความรู ้สึกและความอ่อนล้าทางอารมณ์
มีความเข้มแข็งขึ้นอีกด้วย
การแสดงความรู ้ สึกขณะท�ำงานเป็ นประจ�ำจะส่ งผลต่ อสุ ขภาวะทั้งกายและ
ทางจิตของพนักงาน และผลกระทบนี้กอ็ าจจะส่งผลถึงองค์การในที่สุด บทความนี้ได้เสนอ
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ตัวแปรที่ช่วยลดปัญหาสุขภาวะของพนักงานบริ การส่วนหน้า เป็ นที่น่าสังเกตว่า สมรรถนะ
ทางวัฒนธรรม เป็ นตัวแปรทางด้านบุคลิกภาพ (Personality variable) ซึ่งมีความใกล้เคียง
กับความความสามารถในการปฏิ สัมพันธ์ทางสังคม (Social competence) ซึ่ งใช้กบั
สถานการณ์ปกติทวั่ ไป แต่ขณะทีส่ มรรถนะทางวัฒนธรรม มีความเหมาะสมกับการปฏิสมั พันธ์
กับบุคคลในสถานการณ์ขา้ มวัฒนธรรม จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าสมรรถนะ
ทางวัฒนธรรมจะถูกน�ำไปศึกษาในบริ บทของครอบครัว ครู -นักเรี ยน หรื อ ทางด้านการ
ให้บริ การทางการแพทย์ เป็ นต้น แต่ในบทความวิชาการนี้จะเป็ นงานแรกที่เสนอตัวแปร
ดังกล่าวมาศึกษาในบริ บทของการให้บริ การลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติ
ในบทความนี้ น�ำเสนอแบบจ�ำลองของการแสดงความรู ้ สึกขณะท�ำงานและ
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพเพื่อเป็ นตัวแปรก�ำกับโดยมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผบู ้ ริ หาร
องค์การ หัวหน้างาน รวมถึงพนักงานบริ การได้เรี ยนรู ้ถึงกลไกในการส่ งเสริ มสุ ขภาวะที่ดี
ของพนักงานบริ การส่ วนหน้าที่ตอ้ งให้บริ การกับลูกค้าโดยตรง ดังนั้นส�ำหรับโอกาส
ในการท�ำงานวิจยั ต่อไป ผูว้ จิ ยั อาจจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่จะมาเป็ นตัวแปรก�ำกับ
และมีบทบาทลดปั ญหาสุ ขสภาวะของพนักงานบริ การ นอกจากนี้ ในบทความวิชาการนี้
เสนอแนวทางการศึกษาในบริ บทของการให้บริ การลูกค้าชาวต่างชาติ ส�ำหรับการศึกษา
ต่อไปอาจจะพิจารณาการแสดงความรู ้สึกขณะท�ำงานไปบริ บทอื่นๆ
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